
Uchwała Nr 603/2019 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 12 kwietnia  2019 roku 
 
 
 
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadań 

publicznych Województwa Wielkopolskiego, z zakresu działalności w obszarze 
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. 
„Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez 
wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej” 

 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz.512), art. 11 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
(t.j. Dz.U.2018.poz.450) oraz Uchwały Nr LI/1050/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 29 października 2018 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”,                                                 
 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania zadań publicznych 
Województwa Wielkopolskiego, z zakresu działalności w obszarze ekologii i ochrony zwierząt 
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Program poprawy warunków fitosanitarnych 
rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej” na łączną kwotę                   
2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych 00/100) 

§ 2 
 

Treść ogłoszenia, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, zamieszczona zostanie  
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 



 
 

Uzasadnienie  
do Uchwały Nr  603/2019 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 12 kwietnia 2019 roku 

 
 
w sprawie:  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadań 

publicznych Województwa Wielkopolskiego, z zakresu działalności w obszarze 
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. 
„Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez 
wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej” 

 
 
 

Podjęcie niniejszej uchwały stanowi realizację ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2018 poz.450) oraz Uchwały  
Nr LI/1050/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2018 roku  
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2019”. 
 

Celem konkursu ofert, który jest przedmiotem niniejszej uchwały, jest wyłonienie 
oferenta , który  dokona zakupu i zorganizuje dystrybucję  pozyskanej węzy pszczelej na 
terenie Województwa Wielkopolskiego. Realizacja tego zadania ma ogromne znaczenie dla 
egzystowania lądowych ekosystemów roślinnych i poprawy warunków środowiskowych na 
obszarze Wielkopolski. Ważnym elementem realizowanym przez „program poprawy 
warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu węzy pszczelej”, jest 
jego znaczenie dla realizacji strategii rozwoju wielkopolskiego rolnictwa.  
 
 Mając na względzie powyższe oraz ustawowy obowiązek współpracy samorządów 
terytorialnych z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze działalności pożytku 
publicznego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 
 Środki finansowe na realizację ww. zadania publicznego zabezpieczone są w budżecie 
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Dziale 010, Rozdziale 01095, § 2360. 
 


